
 

ท่ี asap 1345/2562 

 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายาน 2562 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้ เพอรฟ์อรม์านซ ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ

ส าหรบัไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ที่มกีารเปล่ียนแปลงเกินกว่ารอ้ยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชี

เดียวกนัของปีก่อน  โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

 

ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารมจี านวน 797.51 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 112.92 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16 จากจ านวน 684.59 ลา้น

บาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าเช่ารถยนตจ์ านวน 107.70 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้

เนื่องจากปรมิาณรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ รายไดจ้ากการขายรถยนตเ์พิม่ขึน้ 3.95 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีโครงการ 

asap AutoPark รายไดแ้ฟรนไชส ์และรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 1.27 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขายและบรกิารมจี านวน 650.40 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 99.19 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18 จากจ านวน 551.21 ลา้นบาทในงวด

เดียวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุรถยนตท์ี่ขายจ านวน 14.09 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคารถยนตจ์ านวน 

58.99 ลา้นบาท คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษารถยนต ์ คา่ประกนัภยั ค่าน า้มนั และอื่นๆ 26.11 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เนื่องจาก

จ านวนรถใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้ 

ค่าใชจ้า่ยขายและบรกิาร และคา่ใชจ้่ายบริหาร มจี านวนรวม 62.49 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13.94 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 29  จาก

จ านวน 48.55 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 3.30 ลา้นบาท การ

บนัทึกค่าใชจ้า่ยที่สามารถเรียกเก็บลกูคา้และบรษิัทประกนัภยัไดจ้ านวน 5.90 ลา้นบาท (จ านวนที่เรียกเก็บแสดงไวใ้นรายไดอ้ื่น) 

และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังาน คา่ใชจ้า่ยส านกังาน และคา่ใชจ้่ายบรกิารอื่นๆจ านวน 4.74 ลา้นบาท 

ตน้ทนุทางการเงินมจี านวน 105.14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.88 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16 จากจ านวน 90.26 ลา้นบาทในงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตใ์หบ้รกิาร ท าใหบ้รษิัทตอ้งกูย้มืเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทนุสนบัสนนุการ

ซือ้รถยนตใ์หม ่

 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน 5.61 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง

ลดลง 26.01 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 128 จากก าไรสทุธิจ านวน 20.40 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากสดัส่วนการ

เพิ่มขึน้ของรายไดน้อ้ยกวา่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ย ตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 



 

 

ส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารมจี านวน 2,282.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 363.90 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19 จากจ านวน 1,919.00 

ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่าเชา่รถยนตจ์ านวน 410.00 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

เนื่องจากปรมิาณรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรถยนตล์ดลง 49.98 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

พืน้ท่ีโครงการ asap AutoPark รายไดแ้ฟรนไชสแ์ละรายไดอ้ื่น เพิม่ขึน้ 3.88 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขายและบรกิารมจี านวน 1,848.96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 333.28 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22 จากจ านวน 1,515.68 ลา้นบาทใน

งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าเส่ือมราคารถยนต ์คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษารถยนต ์ค่าประกนัภยั 

ค่าน า้มนั และอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนรถใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้ 

ค่าใชจ้า่ยขายและบรกิาร และคา่ใชจ้่ายบรหิาร มีจ านวนรวม 169.85 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 47.23 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 39  จาก

จ านวน 122.62 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 3.84 ลา้นบาท การ

บนัทึกค่าใชจ้า่ยที่สามารถเรียกเก็บลกูคา้และบรษิัทประกนัภยัไดจ้ านวน 18.04 ลา้นบาท (จ านวนท่ีเรียกเก็บแสดงไวใ้นรายได้

อื่น) การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้า่ยพนกังาน คา่ใชจ้่ายส านกังาน และค่าใชจ้า่ยบรกิารอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวน

ลกูคา้และรถยนตท์ี่ใหบ้รกิาร 

ตน้ทนุทางการเงินมจี านวน 306.67 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 66.33 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28 จากจ านวน 240.34 ลา้นบาท ในงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตใ์หบ้รกิาร ท าใหบ้รษิัทตอ้งกูย้มืเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทนุสนบัสนนุการ

ซือ้รถยนตใ์หม ่

 

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มจี านวน 6.31 ลา้นบาท ลดลง 83.13 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 93 

จากจ านวน 89.44 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสดัส่วนการเพิม่ขึน้ของรายไดน้อ้ยกวา่การเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้า่ย 

ตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

 

  

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

   (นายทรงวิทย ์ ฐิติปญุญา) 

   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


